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2020-09-ll
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Plaß och tíd

Beslutønde

Ovríga deltagønde Erscittare

Anna-Carin Ragnarsson (KD)

Opalen, Folkets Hus, klockan 14.00 - 16.10

Elizabeth Salomonsson (S), ordf. Andreas Trygg (V)
Börje Eriksson (S), ersättare Iván Czitrom (L)
Annika Duan (S) Jenny Adolphson (C)
Carl-Inge Westberg (S) Maria Liljedahl (SD)
Jonny Clefberg (S) Per Andersson (SD), ersättare
Ola Saaw (M) Fredrik Andersson (SD)
Gunvor Sharp (M)

Tjrinstemän och övriga deltagande

Sara Schelin, kommunchef
Jan Häggkvist, ekonomichef
Christer Nordling, teknisk chef/VD VME
Carola Alsén, Mälarhamnar AB, ç 127

Peter Landin, Köpings Bostads AB, $ 128
Linda Ohlsson, Köpings Bostads AB, $ 128
Äsa Öberg-Thorstensson, V. Mälardalens Kom.fiörb,

$ 129

Tobias Erdsjö, V. Mälardalens Kom.forb,g129

Karin Sandborgh Taylor, kanslichef
Kaj sa Landström, kommunsekreterare

Parøgrafer 127 - 140Justerare

Iusteringens tid och
plats

Underskrifter

Jenny Adolphson

Rådhuset, Köping, Oq.Z7

Ordfarande

Justerare

Salomonsson

ANSLAGSBEVIS Justeringenhartillkännagivitsgenomanslag

Orgøn Kommunstyrelsen

Sammantrüdesdatum 2020-09-17

Datumför anslags 2020- Datumfär
uppsättande ønsløgs nedtøgande

Förvarìngsp lats jïir proto kol/ef $¡¿d5kansliet, Rådhuset, Köping

Underskrift

Carl Björnberg

2020-



+ KOPINGS KOMMUN
SAM MANTNAOESPROTOKOLL
Datum

2020-09-t7
Kommu lsen

KS $ 127

Delårsrap port 2020, Mälarham nar AB
Representanter für Mälarhamnar AB medverkar vid sammanträdet och lämnar rapport över
bolagets verksamhet under ftirsta halvåret 2020.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera informationen till protokollet.

KS $ 128

Delårsrapport 2020, Köpings Bostads AB
Representanter für Köpings Bostads AB medverkar vid sammanträdet och lämnar rapport
över bolagets verksamhet, innefattande dotterbolagen KBAB Service AB och Köpings
Kabel TV AB, für årets åtta fürsta månader.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera informationen till protokollet.

KS $ 129

Delårs rapport 2020, Västra Mä la rdalens Kom m u nalförbu nd
Representanter für Västra Mälardalens Kommunalförbund medverkar vid sammanträdet och
informerar om fürbundets delårsrapport per den 31 augusti 2020.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera informationen till protokollet.

KS $ 130

Defårsrapport202O, Västra Mälardalens Energi och M¡l¡ö AB
Representant ffir Västra Mälardalens Energi och Miljö AB lämnar rapport över bolagets
verksamhet under årets åtta fürsta månader.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera informationen till protokollet

Protokottjuste.#ís
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KOPINGS KOMMUN
SAM MANTRNOCSPROTOKOLL
Datum

2020-09-17

Kommunstyrelsen

KS $ 131

Ks au $ 216 Drr 20201451

Pensionsbestämmelser OPF-KL II - bestämmelser om omställningsstöd och
pension ti ll förtroendevalda
Föreliggande OPF-KLI8 innehåller omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt

familj eskydd för förtroendevalda.

OPF-KL 18 ersätter OPF-KL 14 som antogs av fullmäktige2013-12-16.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att antabestämmelser om omställningsstöd och pension till ftirtroendevalda, OPF-KL 18,

med undantag från 2kap $ 6 medförande att ftirsta årets utbetalning av ekonomiskt om-

ställningsstöd ska samordnas med förvärvsinkomst, att gîilla från och med den 1 januari 2020.

KS $ 132

Ks au $ 21S Dnr 20171357

Antagande av detaljplan för del av Siötullen 1:2 m fl ¡ Köpings tätort
Arbetsutskottet beslutade20lT-04-25 attuppdra till stadsarkitektkontoret att upprätta

detaljplan för del av Sjötullen 1:2 m fl.

En ny detaljplan har tagits fram ftir del av fastigheten Sjötullen med flera i syfte att

möjliggöra industriändamål på platsen.

Planen är framtagen med utökat planfürfarande då en miljökonsekvensbeskrivning krär,ts.

Följ ande dokument fü reli gger:
- Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden2020-06-18
- Planbeskrivning
- Plankarta
- Samrådsredogörelse
- Granskningsutlåtande
- miljökonsekvensbeskrivning

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige

att antaföreliggande detaljplan för del av Sjotullen l:2 m fl i Köpings tätort.

Protokol tgn

@
UtdragsbestyrkandeS



rÖprNGs KoMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Datum

2020-09-r7+

KS $ 133

Ks au ç 220 Dnr 20201455

Utred n i n g avseende kom m u nens loka lförsörj n i n g och fasti g hetsförvaltn i n g
med förslag till organisationsförändring
Köpings kommun har genom konsultfüretag genomftirt en översyn av kommuns
fastighetssamordning samt organisering och ansvarsft)rdelning av lokalfürsörjning och
ftirvaltning inom kommunen inkl helägda kommunala bolag. Konsulten har kommit fram

-till 
två alternativa ftirslag på fiiråindring, Konsultrapporf füreligger.

Kommunledningsftirvaltningen ftirespråkar alternativ 2, där fastighetsstrateg som ska
arbeta med ett helhetsperspektiv avseende den långsiktiga strategiska planeringen av
mark-, lokal- och fastighetsbehovet är centralt placerad och skild från övriga funktioner.

Beslut
Enligt arbetsutskottets fürslag beslutar kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmåiktige

att organisationsftjrändring avseende lokalforsörj ning och fasti ghetsftirvaltning
genomfürs enligt altemativ 2.

KS $ 134
Ks au S 234 Dnr 2020llll

Driftbudgetuppföljning efter augusti månads utfall
Ekonomikontorets sammanställning av driftbudgetuppfoljning ñr Köpings kommun efter
augusti månads utfäll föreligger.

Efter åtta månader beräknar styrelse och nämnder ett överskott mot budget vid årets slut
pä4,7 Ml<r.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen

att godkänna rapporten.

P-"*"r*rwf gn
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KÖPINGS KoMMUN

Kommunstvrelsen

SAM MANTNNO TSPNOTOKOLL
Datum

2020-09-r7

KS $ 13s

Ks au ç 224 Dnr 20201458

Ny förbundsordning för Mälardalens Brand- och Räddningsförbund med
ti I I hörande överlåtelseavta l, rem issyttrande
Köping, Arboga och Kungsörs kommun har genom direktionen ftir Västra Mälar-dalens
Kommunalftirbund har under 2019 framfört önskemål om inträde i Mälardalens Brand-
och Räddningsftirbund, MBR, gällande räddningstjänsten i respektive kommun.

Förslag till ny förbundsordning ftir MBR med tillhörande överlåtelseavtal har översänts
till Köping, Arboga och Kungsör på remiss.

Kommunledningsft rvaltningens förslag till remissvar ft)religger.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att ställa sig bakom kommunledningsftirvaltningens fürslag till yttrande, med följande
justering i Förbundsordningen, $ 9, 3:e stycket; Fördelningsnyckel ska gälla fram t o m
utgången av år 2022.

KS $ 136
Ks au 5 217 Drtr 20201453

P

Lokalt kollektivavtal KOM-KR, kompetens och omställningsavtal
Sveriges Kommuner och Regioner har iràffat kompetens- och omställningsavtal för
arbetstagare med anställning enligt HÖK med tillhörande AB samt branchavtal tecknade av
Sobona där så särskilt anges.

Avtal med bilagor återfinns på:
https://skr.se/arbetsgivarekollektivavtal/kollektivavtal/kompetensochomstallningsavtal.2665
html

Målsättningen med avtalet är att genom ftirebyggande insatser, aktiva omställnings-insatser
och ekonomiska ftirmåner, med utgångspunkt i verksamhetens behov av
kompetensförsörjning trygga arbetstagarens möjlighet till fortsatt arbete. Detta genom att
skapa förutsättningar ftir kompetensutveckling under hela arbetslivet.

Kommunen füreslås anta KOM-KR som lokalt kollektivavtal med ftireliggande utformning
och innehåll (enligt bilaga 5 till KOM-KR).

Beslut
Enli gt arbetsutskottets forslag beslutar kommunstyrel sen

att anta KOM-KR som lokalt kollektivavtal med ñreliggande utformning och innehåll.

srgn Utdragsbestyrkande



KOPINGS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Datum

2020-09-t7

KS $ 137

Ks au S 222 Dnr 20201457

SOU 2020:27 Högre växel i minoritetspolitiken - Stärkt samordn¡ng och
uppföljning, yttrande
Köpings kommun har beretts tillfÌille attyttra sig över SOU 2020:27,Högre växel i
minoritetspoilitiken.

Betänkandet kan laddas ned från regeringskansliets webbplats, www.regeringen.se

Kommunledningsftirvaltningens ftirslag till yttrande ftireligger.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommunstyrelsen

att ställa sig bakom kommunledningsförvaltningens ftirslag till yttrande.

KS $ 138 Dnr2020fil2

Delegations ra ppo rt, kom m u n led n i n gsförva ltn i n gen

Förteckning över beslut som fattats i delegation inom kommunledningsförvaltningen under
mars-j uli 2020 foreligger.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera rapporten till protokollet.

KS $ 139

lnformation om coronapandemin
Regionalt

Få personer vårdas på sjukhus, ingen på intensivvårdsavdelning sedan andra vecka i augusti.
2 000 provtagningar utfürs per vecka. Antikroppstest förbereds.

Köping

Lugnt och stabilt.

Vàrd- och omsorg
Inga smittade - covid-teamet ej aktivt für närvarande.
God tillgång till skyddsmateriel - säkerställer 3 månaders tillgång.
Besöksförbudet hävs den 1 oktober - rutiner forbereds.

Utbildning
Planerar ftir ett "coronaanpassat" Öppet Hus.
Skolskj utsama har funge rat v al.
Höstftirkylningar - hög sjukfrånvaro inom förskolan, grundskolan och måltidsservice.
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rÖprNcs KoMMUN

Kommunstvrelsen

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2020-09-17

Näringsliv
Inga nya varsel.

Övrigt
Skadegörelse kopplad till "hemester"

Beslut
Kommunstyrel sen beslutar

att notera informationen till protokollet.

KS $ 140

Anmälan av protokoll, arbetsutskottet
Föreligger ftir anmälan arbetsutskottets protokoll fran den l8 och25 augusti samt
1september2020.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att notera anmälan till protokollet.

Protokol sign Utdragsbestyrkande


